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Evaluering, 9. semester, efterår 2017 
M10: Pædagogik og samfundsdidaktik, Samfundsfag som CF  
 

Elektronisk evaluering 

 

Respondenter 
Samlet set har 7 studerende besvaret spørgeskemaet ud af 10 mulige, hvilket svarer til en svarprocent 
på 70%. 

 

Samlet status 

 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
• Jeg føler helt klart, at man gennem aktiv deltagelse og ordentlig forberedelse til dette modul bliver 

godt rustet til at anvende fagets teorier og metoder. 

 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
• Problemet med dette modul for mig, har været at jeg ikke længere ønsker at blive gymnasielærer, 

og derfor har min interesse i modulet ikke være helt så stor. Det er selvfølgelig stadigvæk meget 
alment dannende, så på den måde har det været godt at have faget. 



• Det er rart med et fag, hvor jeg virkeligt kan se og føle, hvad jeg skal bruge det til i mit fremtidige 
arbejdsliv. Jeg kan også godt lide alle de teoretiske fag, men det er nu rart til en afveksling 
 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 

Kommentarer: 
 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
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Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Det fungerer super. 
• Det er et meget teoretisk fag som i virkeligheden kredser om praktisk tilgang til undervisning, så 

det ville måske være en ide at lægge et praktisk aspekt ind i forløbet, eksempelvis en minipraktik 
hvor man eventuelt skal overvære en eller flere undervisningstimer i et gymnasium, og eventuelt 
selv prøve at undervise. 

 

Semesterkoordinators kommentarer 
Fagansvarlig svarer på følgende kommentarer omkring minipraktik: "Det er et meget teoretisk fag som i 
virkeligheden kredser om praktisk tilgang til undervisning, så det ville måske være en ide at lægge et 
praktisk aspekt ind i forløbet, eksempelvis en minipraktik hvor man eventuelt skal overvære en eller flere 
undervisningstimer i et gymnasium, og eventuelt selv prøve at undervise." 
 
Svar: Der opfordres både i studieordning og på holdet til, at man organiserer en mini-praktik. Det er de 
studerende, der selv skal arrangere dette, men kursuskoordinator tilbyder gerne gode råd. 
 

Studienævnets anbefalinger 
Semesterkoordinators anbefaling tages til efterretning. 
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